
Música é cultura, bem-estar e prazer. 
Conheça os Coros da UFF e participe! 

Como já diz o ditado popular, 'quem canta, seus males espanta'.

Mergulhar no universo da música é a oportunidade de ter novas

experiências, ter outros tipos de aprendizado e, ainda, fazer novas

amizades. Que tal, então, conhecer os coros da UFF e se engajar

também nestes projetos?

 

Com mais de 10 anos de atuação, o Coro da UFF visa

proporcionar a interação da universidade junto à comunidade

externa, por meio da prática do canto e do envolvimento de pessoas que não, necessariamente,

têm um conhecimento aprofundado sobre repertórios variados ou partituras. Hoje, servidores

ativos e aposentados, estudantes e o público do entorno compõem o coral, que realiza

apresentações em eventos da própria universidade e em locais externos. 

 

Além do Coro da UFF, o Hospital Universitário Antonio Pedro também tem o seu próprio coral,

uma iniciativa da Associação dos Colaboradores do hospital. O Coral do Huap realiza

apresentações internas, com a integração de cerca de 20 pessoas, entre servidores e comunidade

local. 

 

Saiba mais sobre os horários dos ensaios e como você pode participar:

Coro da UFF

Os ensaios acontecem todas as quintas-feiras, das 18h às 21h, no bandejão da Reitoria. Para

integrar o Coro, é necessário passar por uma pequena seleção.

 

Coro experimental da UFF

Ligado ao Coro da UFF, porém, voltado para iniciantes. Os ensaios ocorrem todas as quartas-

feiras, das 17h às 19h, no bandejão da Reitoria. Não exige seleção prévia dos componentes. 

 



Coloque na sua agenda! O Coro da UFF vai se apresentar no dia 03 de
dezembro, às 10h, no Centro de Artes da UFF. Além de prestar uma

homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, o repertório também
será temático e trará canções natalinas. Prestigie o grupo que integra o

coro e venha assistir! Mais informações em
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/musica/

Participe sobre I Simpósio sobre deficiência intelectual e desenvolvimento humano. Dias 27 e

2/11, às 8h, no Campus do Gragoatá 

A SDC realiza, no dia 24/11, o I Encontro de Bibliotecários da Superintendência. Prestigie!

De 29/11 a 01/12, a Escola de Serviço Social comemora 15 anos do Programa de Política Social

da UFF. 

Atenção, profissionais da área de saúde! A V Jornada Anual em Ciências Cardiovasculares ocorre

nos dias 28 e 29/11. 

Participe das atividades gratuitas da Semana de Produção Cultural da UFF, entre os dias 27 e

30/11. Confira a programação!

Progepe promove, no dia 30/11, a palestra "Conversando sobre Acumulação de Cargos

 - Conheça seus Direitos". Não perca!

Coral do Hospital Universitário Antonio Pedro 

Os ensaios acontecem todas as quintas-feiras, às 13h, no 4º andar do prédio anexo do Huap. 

Reitor é eleito vice-presidente do Grupo Tordesillas para 2018

Técnico(a)s-administrativos são convidados a avaliar a UFF

Vice-reitor da UFF critica relatório do Banco Mundial

Curo promove 1º Simpósio Internacional de Pesquisa da Enfermagem

Acesse esses e outros informes aqui!

http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/musica/%20
http://www.uff.br/?q=events/i-simposio-sobre-deficiencia-intelectual-e-desenvolvimento-humano
http://www.uff.br/?q=events/i-encontro-de-bibliotecarios-da-superintendencia-de-documentacao-e-4o-aniversario-pergamum
http://www.uff.br/?q=events/15-anos-do-programa-de-politica-social-da-uff-desafios-teoricos-e-aplicados-da-politica
http://www.uff.br/?q=events/v-jornada-anual-em-ciencias-cardiovasculares
http://www.uff.br/?q=events/semana-de-producao-cultural-2017-desafios-e-realizacoes-no-brasil-contemporaneo
http://www.uff.br/?q=events/conversando-sobre-acumulacao-de-cargos-conheca-seus-direitos
http://www.uff.br/?q=informativos


Jornal do Brasil | Vice-reitor da UFF critica relatório do Banco Mundial e defende Universidade

Pública

O Globo | Mostra 'Flores de Aço' reúne cartas escritas por moradoras de Volta Redonda

Revista Sociedade Militar | Projeto Telemedicina possibilitará atendimento a distância em tempo

real

A Voz da Serra | UFF prorroga até domingo inscrições para mostra de filmes

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

Música: 'MPB - a Era dos Festivais'
24 a 26 de novembro de 2017 (sexta a domingo) | 20h

Depois do enorme sucesso de público no mês de julho deste ano,

o espetáculo “MPB – a Era dos Festivais” retorna ao Teatro da

UFF, no último fim de semana de novembro. O show celebra o

repertório que marcou a geração dos anos 1960, 1970 e 1980,

quando o país revelou talentos como Elis Regina, Chico Buarque,

Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo e vários outros. Com direção musical

do compositor carioca Edu Krieger, o espetáculo leva ao palco Soraya Ravenle, a primeira-dama

dos musicais brasileiros, revivendo o áureo nascimento da MPB, em músicas que mantêm sua

força no imaginário brasileiro, e oferecem uma resposta de paz e diálogo aos tempos atuais. A

apresentação revela a atualidade das canções nascidas há cinco décadas e a importância da

preservação desse legado, que se tornou referência matriz para toda a produção da MPB desde

então

 
Ingressos: R$ 50 (inteira) | R$ 25  (meia)

Classificação: 10 anos
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